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uh Španielska je úplne iný ako
sever, južania nie sú Katalánci
ani Madridčania, ale ako všetci

Španieli sú veľmi prívetiví a pohostin-
ní. Španielsky juh je typický aj výbor-
ným vínom, flamencom, býčími zá-
pasmi, šunkou jamón, jahodami, le-
gendami medzi umelcami, katedrála-
mi, koloniálnou architektúrou, Krišto-
fom Kolumbom, slnečnými dňami,
nedotknutými miestami, dlhými plá-
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pláže, kde si aj uprostred sezóny do-
kážete nájsť svoj súkromný raj,

a teplé more. Pobrežie svetla síce
už obmýva Atlantický oceán, ale
vďaka teplým prúdom z blízkej
Afriky je často oveľa teplejší než
Stredozemné more na východe
regiónu. Zafixované predsudky
o studených vodách oceánu sme
vyvrátili, hneď ako sme sa v ňom
vykúpali. A vďaka tomu, že turiz-
mus tento kraj objavil len nedávno,
nestihli tu ani vyrásť vysoké hotelo-
vé vežiaky. Novodobé komplexy sa
už totiž stavajú v plnej harmónii
s okolitou prírodou a väčšinou sa
pridržiavajú andalúzskej architektú-
ry. Pri návšteve južného Španielska
máte vlastne dve možnosti: Buď sa
necháte rozmaznávať v plne vybave-
ných hotelových rezortoch, alebo si
z plážového ležadla odskočíte pozrieť
aj Malagu, Granadu, Córdobu či Se-
villu a ďalšie andalúzske klenoty. Cez
deň sa môžete poprechádzať po ulič-
kách plných histórie a večer si pose-
dieť v tapas baroch, jesť andalúzske
špecialitky, zapíjať ich lahodným ví-

nom a pozerať sa pritom na flamenco.
My sme si vybrali, samozrejme, tú
druhú možnosť...

MESTO TOREADOROV
Hlavným mestom Andalúzie je Sevil-
la, mesto statných toreadorov a fla-
menca. Hneď v centre stojí fabrika,
v ktorej Carmen šúľala na svojich
stehnách cigary. Prechádzame sa po
starých koloniálnych uličkách a nado-
búdame pocit, že sme sa ocitli
v 15. storočí. Práve v tom čase patrila
Sevilla medzi najbohatšie mestá Eu-
rópy. Sponzorovala objaviteľské cesty
Krištofa Kolumba a tak si vybojovala
monopolnú pozíciu na trhu s tova-
rom. Každé indiánske zlato a ďalšie
poklady z Nového sveta museli najprv
prejsť cez jej colné úrady. V samotnom
srdci mesta stojí tretia najväčšia ka-
tedrála na svete – Katedrála Panny
Márie, kde sa nachádza aj jedna
z troch možných hrobiek Krištofa Ko-
lumba. Pokiaľ ide o dôkazy o bohatej
histórii, v Seville rozhodne je čo obdi-
vovať – maurský Alcázar, metropolu
Parasol, Zlatú vežu, Giraldu či Plaza

žami, soľnými močiarmi a národnými
parkmi.

POBREŽIE PLNÉ SVETLA
Len čo sme v Seville na letisku vystú-
pili z lietadla, ovalil nás horúci vzduch.
Polovica mája, desať hodín večer
a vonku horúcich 30 stupňov. A slnko
stále na oblohe. Keďže Andalúzia pat-
rí ešte do nášho časového pásma a čas
sa posúva o hodinu dozadu až za por-

tugalskými hranicami, slnko tu zapa-
dá veľmi neskoro. Z letiska sme si to
namierili rovno k pobrežiu s príjem-
nejším ovzduším. Costa del Luz (Po-
brežie svetla) nesie svoj názov podľa
množstva slnečných dní v roku. Slnko
tu vraj svieti v priemere až 3 200 ho-
dín ročne. Letá sú tu horúce, aj preto
ideálny čas na dovolenku na juhu Špa-
nielska prichádza v septembri. Oproti
podstatne známejšiemu pobrežiu
Costa del Sol má to „naše“ niekoľko
výhod navyše: turizmom ešte nepoz-
načenú, panenskú prírodu, menej
ľudí, niekoľko kilometrov dlhé

TIP REDAKCIE:
Keď budete v Andalúzii, určite vyskú-
šajte miestnu špecialitu – šunku ja-
món. Ide o andalúzske prosciutto
z čiernych prasiatok, ktoré sa kŕmia
výlučne žaluďmi, preto má ich mäso
nezameniteľnú lahodnú chuť. Ďalšou
špecialitou miestnej kuchyne je stu-
dená paradajková polievka salmore-
jo. Chutí lepšie než gaspacho, ktoré
skôr obľubujú na severe. Navyše,
nielen zasýti, ale počas horúcich dní
i výborne osvieži. V národnej kuchyni
však majú svoje pevné miesto i rôz-
ne druhy rýb a ďalšie plody mora.

CESTOPIS V ŠPANIELSJU ZA PICASSOM, CARMEN A TOREADORMI

Horúca
Andalúzia

Temperamentná, horúca, srdečná, vábivá, až sa vám
vryje hlboko do srdca. Andalúzia je ako flamenco.

Jedno z najkrajších miest v Seville –
majestátny palác Plaza de Espaňa. Možno
vám bude povedomý z druhého dielu
Hviezdnych vojen, ktoré sa tu nakrúcali

Architektúra v Seville vás určite očarí

Koloniálna dedinka
El Rocío

Paloma Blanca z El Rocío

Tanečnice
flamenca majú
nesmierny
temperament


